
 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Capital Partners S.A. mam przyjemność przedstawić najnowszy Raport Roczny z działalności 

Grupy Kapitałowej. W roku 2016 po raz kolejny udowodniliśmy, że przyjęta przez nas filozofia długoterminowego 

budowania wartości dla naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów przynosi wymierne wyniki. 

W ostatnim roku Capital Partners S.A. po raz pierwszy w swojej historii zrealizowała istotny - stanowiący prawie 10% 

kapitałów własnych - program skupu akcji własnych za kwotę blisko 10 mln zł. Stopa zwrotu zarządzanego przez TFI 

Capital Partners S.A. funduszu Capital Partners Investment I FIZ, w którym Capital Partners S.A. jest jedynym 

uczestnikiem  wyniosła w tym okresie +4,06%. Fundusz CP FIZ z wydzielonymi subfunduszami pozyskał w ostatnim 

roku nieco ponad 41 mln zł i na koniec 2016 roku łączne aktywa netto tego funduszu przekroczyły 112 mln zł. 

Subfundusz CP Private Equity osiągnął za ostatnie 12 miesięcy zwrot na poziomie +4,30%, a subfundusz CP Absolute 

Return +4,67%. 

Poprzedni rok zaliczamy do udanych pod względem przeprowadzonych transakcji i rozwoju naszych inwestycji 

portfelowych, których wartość ma kluczowe znaczenie dla osiąganych przez Grupę Kapitałową wyników.                    

W pierwszej połowie roku, w ramach ogłoszonego wezwania, sprzedaliśmy wszystkie akcje Grupy DUON na rzecz 

międzynarodowego koncernu Fortum. Gekoplast S.A. – spółka o największym udziale w naszym portfelu 

inwestycyjnym – kontynuowała swój wzrost oraz rozpoczęła na przemysłową skalę produkcję nowego asortymentu 

w postaci layerpadów. Od wiosny 2016 roku akcje Gekoplast S.A. są notowane na głównym rynku Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Monetia sp. z o.o. – największa niezależna sieć placówek płatniczych w Polsce - 

kontynuowała swój rozwój i z sukcesem rozwinęła usługi płatnicze dla sektora administracyjnego i samorządowego. 

Miniony rok to też nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami. Inwestycja w Orbitvu sp. z o.o. – lidera w 

produkcji rozwiązań do automatycznej fotografii produktowej - pozwoliła na rozpoczęcie z dotychczasowymi 

Udziałowcami ambitnego programu rozwoju zakładającego przede wszystkim istotny wzrost skali działania i 

ekspansję na rynki amerykańskie i azjatyckie. Nasze zaangażowanie w iPOS S.A. – producenta innowacyjnych 

rozwiązań fiskalnych ze zintegrowanymi funkcjami płatniczymi i systemem zarządczym – pozwoli na uczestniczenie 

w dynamicznie rozwijającym się rynku usług płatniczych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej fiskalizacji. Mamy 

nadzieję, że owocem rozpoczętych w 2016 roku procesów będą kolejne inwestycje w ciekawe i dochodowe 

przedsięwzięcia.  

Tradycyjnie już chciałbym podkreślić, że w moim przekonaniu podstawowym źródłem wysokich stóp zwrotu w 

ujęciu długoterminowym jest właściwa identyfikacja potencjalnych projektów inwestycyjnych, ich wnikliwa analiza,  

dokładne planowanie, kontrola realizacji zamierzeń i odpowiednia reakcja na zachodzące zmiany. Jednak bez 

zbudowania i utrzymania partnerskich relacji biznesowych ze współinwestorami i kadrą zarządzającą rzadko udaje 

się osiągnąć wspólny sukces. Dotychczas byliśmy w stanie budować takie relacje i zamierzamy kontynuować ten 

sposób działania. 

Bardzo dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Klientom oraz Inwestorom funduszu CP FIZ za zaufanie i kolejny rok 

współpracy z nami. Wyrazy uznania za kreatywność i zaangażowanie należą się też naszym pracownikom, 

współpracownikom, kadrze zarządzającej oraz partnerom biznesowym, zarządom i pracownikom spółek 

portfelowych. 

Z wyrazami szacunku,  

Paweł Bala 

Prezes Zarządu 


